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VEDTEKTER  
 

§ 1       Formål 
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.  

 
Drøbak Montessori barnehage skal tilby barna et miljø hvor de kan utfolde seg og utvikle 
seg i trygge, harmoniske omgivelser, og hvor behovet for lek og læring får en balansert 
dekning ut fra barnas egne forutsetninger. Barnehagen skal drives etter Maria Montessoris 
pedagogiske prinsipper.  
 
 

 § 2 Åpningstid 
Drøbak Montessori barnehage er en heldagsbarnehage, og har åpent fra kl 07.45 til kl. 
16.15 mandag til fredag. Barnehagen holder 6 ukers sommerferie samt holder stengt uken 
mellom palmesøndag og 1. påskedag og i romjulen. Barnehagen har 10 plandager i løpet av 
barnehageåret, hvorav fem avholdes før oppstart i august og øvrige fem fordeles på vår og 
høst halvåret. 
 
 

 § 3 Eierforhold 
Barnehagen er organisert som en avdeling under Drøbak Montessori Stiftelse. Barnehagens 
øverste organ er stiftelsesstyret hvor hovedrepresentant valgt av foreldrerådet i barnehagen 
deltar med møte- og talerett. Ved dennes evt. fravær kan vararepresentant møte. 
 
 

 § 4 Foreldreråd 
Barnehagen har et foreldreråd bestående av samtlige foreldre. Foreldrerådet møtes minst 2 
ganger pr. år.  Foreldrerådet velger 1 medlem og 1 varamedlem til 
arbeidsutvalget/samarbeidsutvalget. 
 
 

 § 5   Arbeidsutvalget/samarbeidsutvalget 
Barnehagen skal ha et arbeidsutvalg/samarbeidsutvalg. Utvalget har 4 medlemmer, 1 
medlem valgt av foreldrerådet, 1 medlem valgt av de ansatte samt barnehagens styrer og 
stiftelsens daglige leder. Foreldrerådet og ansatte skal også velge varamedlemmer. 
Arbeidsutvalget har et overordnet ansvar for at barnehagen drives i henhold til stiftelsens 
visjon/strategi og barnehageloven.  Barnehagens årsplan skal godkjennes av 
arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget skal også utarbeide budsjettforslag som fremmes for 
stiftelsesstyret for endelig vedtak.  

 
 
§ 6      Inntak 

Stiftelsesstyret tar endelig beslutning om inntak etter forslag fra barnehagens arbeidsutvalg. 
Det er anledning til å gi barnehagens arbeidsutvalg og styrerne fullmakt til å ta avgjørelser 
om inntak. Søknadsfristen er 1. mars. Det henvises for øvrig til barnehagelovens § 12 om 
samordnet opptak i kommunen. Det foretas løpende inntak til ledige plasser i løpet av året.  

 
Det foreligger gjensidig oppsigelsesfrist på 2 måneder fra slutten av hver måned, gjeldende 
fra det tidspunkt bekreftelse foreligger om at man tar plassen.  Oppsigelse skjer skriftlig til 
barnehagens ledelse. 
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 § 7      Inntakskriterier 

 Funksjonshemmede barn har prioritet innen naturlig opptaksområde når de etter sakkyndig 
vurdering antas å ha nytte av oppholdet.  Barn med nedsatt funksjonsevne. Barn det er fattet 
vedtak om etter lov om barneverntjenester. Barn fra familier som har store belastninger. Barn av 
enslig forsørger hvor denne er yrkesaktiv eller under utdanning. Barn fra minoritetsspråklige 
familier. Barn det søkes overflytting for til annen plasstype og eller barnehage. Barn av foreldre 
som begge er yrkesaktive eller under utdanning. 5-åringer det siste året før skolestart.  

  
 
 Forøvrig gjelder følgende prioritering ved oversøking: 
 
1. Søsken til barn ved DMB/DMS/DMU har fortrinnsrett. 
 
2. Inntaket prioriteres ut fra en helhetlig sammensetning. Det tilstrebes å oppnå balanse i 

alders- og kjønnssammensetning ved at det helst er 15 jenter og 15 gutter jevnt fordelt fra 3 
til 6 år.  

 
3. Barn av personale. 

 
4. Ved vurdering av inntak skal det legges vekt på foreldrenes interesse og forståelse for 

montessori pedagogikken. 
 

Barna skal være fylt 2 ½ år ved inntak til barnehagen.  
 
 
5. I de tilfeller hvor flere barn stiller likt i forhold til ovennevnte kriterier vil stiftelsesstyrets 

leder i samarbeid med daglig leder foreta loddtrekning. 
  
§ 8   Areal 

  Barnehagen forholder seg til arealkravene for Frogns kommunale barnehager: 
 

• barn under 3 år:  minimum 6 kvm pr. Barn 
• barn 3 år og over: minimum 4 kvm pr. barn.  

 Til uteareal er inngjerdet ca. 500 kvm. 
 
 

 § 9       Foreldrebetaling 
 
 Foreldrebetaling fastsettes hvert år av stiftelsesstyret etter samtykke fra foreldrerådet.  

Avgift beregnes på basis av budsjetterte kostnader.  Driften skal ikke gå med overskudd 
utover det nødvendige for å sikre uforutsette kostnader. Er det i forskrift etter § 15 satt 
maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut 
over dette. 

 
 Avgiften betales forskuddsvis hver 1. i måneden i 11 måneder. Eventuelle forandringer i 

gjeldende satser skal gjøres gjeldende f.o.m. 1.8., og er normalt bindende for hele 
barnehageåret. 

  
 Ved skyldig betaling utover 1 måned, mistes retten til fortsatt barnehageplass. 

 
  
 

*** 


